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 Anmälan 

om hygienisk behandling eller 

bassängbad   

enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
 

 

Anmälan lämnad av  

Namn 

 

Adress 

 

Postnr/Ort 

 

Telefonnummer 

 

E-post 

 

Verksamhet  

☐ Ny verksamhet / lokal                ☐ Övertagande av lokal 

Företagets namn 

 

Organisationsnummer/personnummer 

 

Verksamhetens innehavare 

 

E-post 

 

Postadress 

 

Postnummer och ort 

 

Besöksadress (om annan än postadressen) 

 

Ort 

 

Fakturaadress (om annan än postadressen) 

 

Postnummer och ort 

 

Ev. fakturareferens 

 

Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetsägares namn 

 

Telefon 

Bassängbad  

☐ Badanläggning     Typ av anläggning: 

 

Lokal för hygienisk behandling 

☐ Tatuering, piercing            ☐ Fotvård, medicinsk           ☐ Akupunktur                     

☐ Annan hygienisk behandling:  

Antal behandlingsplatser: 

http://www.leksand.se/
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Bilagor 

Till anmälan skall bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att 
miljöenheten skall kunna bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.  

Avgift 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt Leksands kommuns taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område, fastställd 2019-10-14.  
 

Upplysning 
Kom ihåg att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan 

skickas in, eller när du får en bekräftelse med föreläggande om försiktighetsåtgärder från 

samhällsbyggnadsutskottet/miljöenheten.  

 

Kontakta miljöenheten om vid frågor eller upplysningar.   

 

Underskrift 

Ort Namnunderskrift 
 
 

Datum Namnförtydligande 
 
 

  

Anmälan sänds till: 

Leksands kommun  

Samhällsutveckling, Miljöenheten 

793 80 Leksand 

 
   

Information om behandling av dina personuppgifter 
Miljöenheten behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina uppgifter 

används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för 

administration, intern uppföljning, kontroll och fakturering. Din ansökan/anmälan kommer att 

bevaras för arkivskäl. Dina personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas 

med ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter kan delas med Dala Vatten och Avfall AB och 

Länsstyrelsen. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan 

lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling.  

   

Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina 

uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens 

dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 
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mailto:kommun@leksand.se

